ELS HIPOGEUS DE CATALUNYA
A les muntanyes de la Serralada Litoral i en algunes comarques de l’interior de
Catalunya, apareix molt estesa el que sembla ser una fàcies comarcal dels hipogeus
coves artificials, que es troben de vegades formant agrupacions i de vegades aïllades.
Aquesta mostra uns límits que a grans trets serien de sud a nord, el riu Besòs i el Cap de
Creus i vers l’interior el Bages i Solsonès. Aquestes cavitats, sovint es confonen amb els
enterraments sota roca i amb els anomenats "paradòlmens".
Segons G Bailloud, els hipogeus són tombes totalment excavades per la ma de
l'home en el subsòl. Es tracta d'una mena de cavitats hipogees o coves artificials
destinades a la sepultura col·lectiva, que es composen d'una cambra funerària subterrània
de vegades precedida d'una avantcambra i d'un corredor d'accés. A Sardenya, a Malta i a
Sicília, els hipogeus abasten sovint diverses cambres.
Seguint a R. Whitehouse, s'atribueix tradicionalment l'aparició de les sepultures en
hipogeu de la Mediterrània central i occidental a les tombes de forn del neolític mitjà del
sud-est de la península italiana. Aquestes sepultures datades des del VI i V mil·lennis aC,
es caracteritzen per les seves petites cambres, generalment circulars, obertes en el sòl i
cobertes per un sostre en volta. Llur accés es feia per un conducte vertical en forma de
pou o de rampa. Aquesta forma arquitectònica original es distingeix molt clarament d'altres
tipus sepulcrals contemporanis (fosses, cistes, cavitats naturals); seguidament aquesta
mateixa regió va desenvolupar en el IV mil·lenni aC una veritable tradició de tombes en
hipogeu, sobre un model heretat de les tombes de forn.
Amb tot, està testimoniat un altre conjunt precoç de coves funeràries artificials a
l'oest de la Mediterrània. A Sardenya, en el curs del V mil·lenni, es troba en el sí de la
cultura de Bonu Ighinu una forma antiga d'hipogeu. Les excavacions de la necròpolis de
Cuccuru s'Arriu, en la costa occidental de l'illa, s'obren 13 hipogeus amb cambra
monocelular de forma el·lipsoïdal i de dimensions reduïdes (l'eix major no sobrepassa
gaire els 1'50 metres). S'hi accedeix lateralment per un pou de prop de 3 metres; aquestes
tombes contenien una sola inhumació en postura flexionada.
Segons sembla el fenomen va fer la seva
aparició en la Mediterrània centre-occidental, per anarse progressivament expandint per les zones
costaneres (litorals italià, francès, espanyol i
portuguès) i insulars (Malta, Sicília, Balears). A França
els hipogeus de la cultura Seine-Oise-Marne es troben
doncs totalment aïllats del gran conjunt mediterrani. En
el Midi, es distingeixen tres tipus d'hipogeu, on la
distribució geogràfica abasta principalment el curs
inferior del Roine.

Estoril, Cascais, Cova d'Alapraia I.

Aquestes coves es poden presentar com a cavitats obertes artificialment en un bloc
de pedra aïllat, o bé al peu d'un nucli rocós, sempre en llocs enlairats o be en llocs planers
als quals s’accedia per mitja d’un pou. N’hi d’oberts en la roca viva i en l’argila del sòl. En
llur majoria es troben en terrenys granítics, malgrat que aquest fet, no creiem pogués
influir en la seva obertura.

Alguns investigadors com Niils Aberg, varen considerar que els hipogeus eren una
evolució dels enterraments en coves naturals; altres com Manuel Pellicer eren del parer
que aquestes cavitats artificials eren una simplificació o substitució dels sepulcres
megalítics, car en el sud de la Península Ibèrica, alguns dels materials arqueològics de les
coves són paral·lels als dels sepulcres megalítics. Segons Arnal i Prades, no hi ha motiu
per separar culturalment els hipogeus dels sepulcres megalítics; i Gratiniano Nieto va
afirmar que les coves artificials tenien un origen comú en la conca Mediterrània, així com
que, el ritual de la religió que les va originar, no tenia cap relació ni influencia de la cultura
megalítica; segons aquest darrer autor, les coves artificials són la negació del mon
megalític, i en el cas d'existir alguna influencia, seria de les coves envers els sepulcres
megalítics.
Per a Gratiniano Nieto els hipogeus es van originar en el Bronze I o Calcolític,
continuaren utilitzant-se en època argàrica o bronze antic-mitjà, al menys en el sud-est de
la Península. Segons Luigi Bernabó, les coves artificials en general i la ceràmica pintada
de la cultura de Los Millares (Santa Fe de Mondujar, Almeria), derivarien possiblement de
cultures similars de la mar Egea, així com alguns elements concrets atribuïts a la cultura
megalítica, com són les plaquetes polides d'esquist.
Les investigacions de Gratiniano Nieto varen portar a aquest investigador a
diverses conclusions sobre els hipogeus; segons ell la cova artificial és la solució
econòmica al problema de la construcció d'una sepultura col·lectiva per part d'una
comunitat humana prehistòrica. L'aixecament d'un sepulcre megalític exigia una jerarquia
dirigent, així com la unificació d'esforços i un nivell econòmic desenvolupat; a l'inrevés,
l’hipogeu sol·licitava un treball en equip menys organitzat i uns medis materials més
migrats.
Es possible que en alguns llocs els hipogeus varen precedir als sepulcres
megalítics, i en altres llur desenvolupament es paral·lel.
Dintre de l'àmbit de la Península Ibèrica l'extensió dels hipogeus o coves artificials
es redueix quasi exclusivament a la meitat sud, localitzant-se la major concentració en la
part meridional d'una línia que s'estenia imaginàriament de ponent a llevant entre el Cap
Carboeiro i València. Malgrat trobar-se de vegades hipogeus aïllats, com ja hem esmentat,
en la Mediterrània Occidental sovintegen extenses necròpolis, més concretament en la
nostra península no es excepcional trobar grups de entre quatre i sis coves.
Costa bastant de diferenciar el que es un pou sepulcral d’una cavitat hipogea, amb
tot tots dos conceptes tenien una mateixa finalitat: servir de sepulcre soterrat a un grup
humà. Els pous sepulcrals s’originen a Catalunya en el neolític mitjà i els hipogeus
probablement també, encara que ambdues formes continuaren utilitzant-se durant el
Calcolític i el bronze antic
Les fosses poden ser simples o poden tenir banquetes per tal d’encaixar-hi una
llosa de coberta; fornícules laterals per dipositar-hi els difunts. El pou es una variant de la
fossa; es caracteritza per ser més fondo. Existeixen variants de fosses i pous amb
fornícules i/o cambres laterals. La tipologia dels hipogeus es molt variada. Això pot ser
degut al tipus de roca o terreny perforat i també a la tradició tecnològica i a la voluntat
ritual relacionada amb la construcció. Hi ha hipogeus simples i petits amb un corredor o
pou i una cambra de reduïdes dimensions; hi ha hipogeus enormes amb diversos pisos de

corredors, cambres, subcambres i fornícules, llindes i portes internes i externes
monumentals i entremig existeix una variada gamma tipològica.
El probable origen de les coves artificials de Catalunya sembla provenir de la
Mediterrània oriental i deuria arribar al nostre territori, com alguns productes exòtics del
neolític mitjà per via marítima.
L’essencial que se sap sobre la
construcció dels hipogeus, es deu a dues
coves funeràries del departament del Marne
a França, donat que aquest gènere de
sepultures col·lectives està ben representat
en aquesta regió; de fet les qualitats
mecàniques de la greda campaniana, que es
una mena de roca tendre i fàcil de treballar es Relleus dels hipogeus del Marne.
sobretot compacte, a condició de que estigui
protegida de la intempèrie; es susceptible de conservar poc menys que de forma
indefinida l'aspecte donat inicialment. Quan en 1942, es va excavar l'hipogeu dels
Dimaines a Avize, l'abbé Favret va centrar la seva atenció en la presencia en el fons de la
cova d'una destral desgastada. Amb la seva intuïció va establir una relació entre aquest
estri i les llargues estries aplanades que havia observat en el sostre de la cavitat: la
destral s'hi adaptava de forma que el seu tall es corresponia amb les irregularitats que
presentaven també les traces. Anant més lluny en la seva recerca, l'excavador va poder
demostrar que almenys tres instruments s'havien utilitzat per tallar la cavitat: aquesta
destral, un pic i una altra destral o cisell, que no ha estat trobat. S'ha de recordar que el
cisell, s'assemblava a una destral, en la qual el tall seria perpendicular a la direcció del
mànec, enlloc d’ésser paral·lel. Estava destinat a regularitzar i aplanar les superfícies,
més aviat que trencar-les, com la destral.
Una vintena d'anys més tard, en 1960, durant l'excavació de
l'hipogeu dels Mournouards a Mesnil-sur-Oger, André Leroi-Gourham
i el seu equip, varen destacar que el sòl de la cova havia estat
regularitzat amb la col·locació d'una capa d'alguns centímetres de
pols de greda, sota d'aquesta capa, la roca de base presentava traces
molt clares de cops de pic. Els pics en qüestió no foren trobats; per
analogia amb els minaires del sílex, que són de la mateixa època, i
que aquesta mena d'estris són comuns, es pot suposar que es
tractaria de banyes de cérvol, manipulades per obtenir-ne pics.
Introduint aquest estri primitiu en les esquerdes de la roca, engrandint
el forat per mitjà de cops de percussor de pedra dura, l'obrer anava
Mesnil-sur-Oger,
trencant la roca a blocs i així allargava la cavitat. A totes les coves no Hipogeu de les
s'ha conservat la capa de pols de greda, i les traces dels cops dels Mounouards.
pics han desaparegut, regularitzats amb l'ajuda d'altres estris com pot
ser un cisell. Al contrari del que havia pensat l'abbé Favret, el pic i el cisell (o la destral) no
havien rivalitzat en tallar la cavitat, el pic solament havia tingut aquesta tasca, el cisell
només intervenia per a l’acabament. Aquest deuria servir per a l’estètica, i solament per a
les superfícies que es veien.
Existeix una semblança morfològica entre els hipogeus del tipus forn, aquesta
s'observa al comparar les plantes i els alçats: Palmella i Cintra a Portugal, Alcaide a

Málaga, moltes de les illes Balears i les de la Costa de Llevant catalana; tots ells són molt
semblants als de Sicília.
Les nostres coves catalanes no es poden incloure dintre de les classificacions de
Leisner, en les que es troben cavitats amb corredors ascendents o descendents i entrades
en forma de pou; només en alguns casos es poden trobar corredors sots-dividits o
vestíbuls.
Com a planta més freqüent dintre de els hipogeus catalans hi ha la circular, seguida
de la el·lipsoïdal, amb alguns exemples de nínxols adossats. Els de planta el·lipsoïdal
presenten el sòl interior en descens cap la porta, i un petit nínxol irregular situat cap el
fons, a poca alçada; les cavitats de planta semi-circular o circular tenen un banc tallat en
la mateixa roca a tot el llarg de les parets de la cambra.
Les voltes o sostres són generalment en forma de volta de forn, però hi ha alguns
casos de cúpula com a Sicília. A Portugal i al sud-est peninsular existeixen exemples de
cavitats semi-excavades, amb els sostres cobertes per lloses. En la majoria dels nostres
hipogeus s'hi accedeix gatejant, donat l'escassa alçada de les seves portes, llevat de les
de la muntanya de Burriac a Cabrera de Mar (Maresme), en les que s'hi pot entrar a peu
dret.
Es possible observar en les coves artificials de la Costa de Llevant una evolució de
formes simples a més complexes; en les cambres sense cap mena de mobiliari annex s'hi
van afegir bancs correguts, nínxols, compartiments laterals i vestíbuls, elements que són
factibles de trobar en les coves sicilianes i baleàriques, sobretot en les primeres,
particularment en la cultura de Tapsos, relacionada amb el mon micènic.
Les
coves
franceses
varien
sensiblement
de
les catalanes, aquelles mostren hipogeus amb trinxera d'entrada, alguns sota túmul rodó, i en la majoria Gard, Hipogeu de Rouaix.
dels exemples es
tracta de coves multi camerals amb plantes complicades. Més apartades encara de les
nostres estan les coves de la depressió de París, que imiten formes del mon megalític
com són els sepulcres de corredor; a l'inrevés els hipogeus arlesians tenen paral·lels a
Sardenya i a les Balears.
Dels materials arqueològics trobats en les coves artificials del sud-est i sud
hispànic, Manuel Pellicer va extreure algunes conclusions sobre la idiosincràsia de les
poblacions que les varen obrir i utilitzar: puntes de sageta igual a caràcter bèl·lic, destresa
inusitada com artífex i organització tribal; punxons d'os i ganivets de sílex igual a
coneixement del treball del cuiro (pobles pastors) i de la fusta; el metall sembla que els hi
va arribar per contactes comercials o va ser adoptat per evolució cultural i no resta cap
dubte sobre el ritual col·lectiu dels enterraments, donat el gran nombre d'enterraments en
cada cova.

El mateix investigador considera que l'existència d'ídols i amulets indica ritus
orientalitzant; el carbó i els pigments trobats en les coves podien ser prova de fogueres
rituals, d'il·luminació interior o bé producte de la cremació de cadàvers.
Com que els nostres hipogeus oberts a la roca apareixen per ara sempre buides,
ens hem de fixar en aquestes interpretacions per tenir una lleugera idea del seu possible
contingut.
L'orientació de les coves de la Serra de Llevant no es sempre la mateixa, la majoria
tenen l'entrada en direcció al sud-oest, malgrat això també n'hi ha d'orientades a l'est i a
l'oest.
La finalitat sepulcral d'aquestes cavitats, a més dels paral·lelismes existents, ens ve
demostrada per l'existència en algunes on l'erosió ho ha respectat, d'encaixos i ranures en
llurs portes, que degueren servir per fixar-hi una llosa-porta, disposada en posició vertical
com a tanca, que indubtablement es mouria des de fora i estaria afermada amb barres de
fusta que s'introduirien en els encaixos i forats que existeixen envoltant les portes.
Per ara es pot afirmar si els enterraments que en
elles s'hi efectuaven eren primaris encara que també n’hi
podia haver de secundaris.
La cronologia d'aquests hipogeus sembla iniciarse en el neolític mitjà-recent, com es el cas de la
necròpolis del Camí de Can Grau de la Roca del Vallès,
entre 3792 i 3349 aC. S'hi es pren com a pauta
cronològica les cavitats més simples de la Mediterrània i
d'Orient mitjà, es pot deduir que les coves més antigues
de la Serra de Llevant fossin obertes a principi del
Calcolític cap els anys 2700-2200 aC.; però no es pot
oblidar que els hipogeus d'estructura més senzilla
repeteixen o són molt similars en planta i secció a les
anomenades “fosses en forma de cau amb llosa vertical”
de la necròpolis sabadelliana del neolític mitjà-recent de
la Bòvila Madurell a Sant Quirze del Vallès, que va ser
estudiada de forma global per Anna Mª Muñoz i datada
entre el 4500 i el 3400 aC.
Aquests tipus d’hipogeus o pous d'enterrament
oberts en l'argila del sòl, s'estenen des d'Amposta en les
boques de l'Ebre, fins a la Bòvila Padró de Ripollet al
Vallès Occidental. S'hi anem més cap el sud els tornem a
trobar en la necròpolis de Rota i a la cova d'Alventús,
ambdues a Cadis; a més es torna a repetir en la cova de
Hoya del Trillo a Peal de Becerro (Jaén). A aquest tipus
de sepultura Bernardo Berdichewsky l'hi dona data
neolítica.
Les coves amb vestíbul, com la número 1 de Can
Nadal a Vilanova del Vallès, que en llur secció s'hi pot
identificar un sepulcre de corredor, es el resultat d’una
ampliació efectuada en època medieval.

La Roca del Vallès, Hipogeu del Camí
de Can Grau.

Càdis, Trebujena, Cueva de Alventús.

Vilanova del Vallès,
Cova de Can Nadal I.

El conjunt de cavitats dels voltants de Cabrera de
Mar mostren en llur majoria plantes i alçats complicats,
amb arestes vives i domini d'una complexa tècnica de la
talla de la pedra, pel que creiem possible llur datació
dintre de la cultura del vas campaniforme, com podria
avalar-ho la troballa prop d'una d'elles d'un fragment de
plaqueta d'esquist, amb dibuixos gravats que mostren
estil del vas campaniforme pirinenc.

Museu d'Arqueologia de Barcelona,
reconstrucció d'un hipogeu
campaniforme.

Es molt probable que la data en època hallstàttica
proposta per Marià Ribas del Museu de Mataró, pel fet
de que en una sola cavitat s'hi hagi trobat ceràmica acanalada, no sigui correcte; també
en altres s'hi ha recollit terrissa ibèrica; ambdós casos son probablement reocupacions
posteriors.

A tall d’exemple, alguns exemples d’hipogeus de Catalunya
Vinya del Tit-Costa de Can Martorell, Dosrius (Maresme)
Recents treballs arqueològics varen excavar l’hipogeu amb façana megalítica de
Can Martorell, també coneguda com la Vinya del Tit a Dosrius, Maresme, l’única
identificada d’aquest tipus i excavada amb mètode a la comarca; les excavacions posaren
al descobert una porta megalítica de lloses de granit, amb planta trapezoïdal, que
conserva dues lloses verticals en el costat nord, dues a l’est i una a l’oest, on sembla que
n’hi havia una altra, avui perduda. Una porta central donava accés a una estructura
excavada en la roca amb forma de passadís, que s’obria cap el nord en forma de cambra
circular; un ensorrament havia fet caure el sostre, segellant el nivell arqueològic que hi
havia a l’interior.
El nivell arqueològic estava constituït per les restes antropològiques d’entre 195 i
200 individus dipositats directament sobre la roca natural. El material arqueològic consistia
bàsicament per puntes de sageta de sílex, trobades entre el nivell d’ossos i la base de la
cambra funerària; a més s’hi trobaren alguns fragments de ceràmica llisa i d’altres de
vasos campaniformes d’estil Pirinenc, una petxina
perforada, un objecte circular d’argila i diverses
restes de fauna com gos, porc i aus.
L’examen de les peces de sílex va mostrar
que de les puntes de sageta, les unes havien
arribat a la cavitat com aixovar funerari i que altres
podien haver estat les armes que ocasionaren la
mort a una part dels enterrats. Tot el conjunt té
data calcolítica. Molt probablement la cova de Can La Roca del Vallès, Roca Foradada de Can
Martorell no sigui la única de la comarca amb Gol.
façana megalítica; excavacions davant les coves de Can Nadal o de la Roca Foradada de
Can Gol, podrien donar alguna sorpresa.
Hipogeu de la Sagrera, Barcelona (Barcelonès)

L’hipogeu funerari de la Sagrera es va localitzar en el decurs del seguiment
arqueològic de les obres de construcció de l’estructura de la futura estació de la Línia
d’Alta Velocitat de la Sagrera a Barcelona. Aquesta zona de la ciutat presenta una
orografia essencialment plana amb molt poc desnivell, la composició geològica de la qual
correspon a deposicions quaternàries d’argiles vermelloses amb nivells carbonatats.
L’hipogeu es troba orientat de nord-oest a sud-est i situat a
una cota de 13,60 m.s.n.m. amb unes mesures totals de 5,5
metres de llarg per 3 metres d’ample. La zona d’accés de
l’hipogeu es trobava ubicada cap al sud-est de l’estructura, la qual
descendeix en rampa cap a un petit espai destinat a l’entrada de
la cambra, amb de 2 metres de llarg per 1,5 metres d’ample. En
aquesta zona es localitzaren dos retalls ovalats orientats de nordest a sud-oest de 0,6 metres × 0,5 metres × 0,15 metres
cadascun. El retall situat més al nord tenia al seu interior dues
pedres verticals, a manera de falca. Els excavadors suposen que
aquests dos retalls podrien estar relacionats amb el sistema
d’entrada, el qual probablement estaria configurat per una
estructura abatible de fusta. Seguidament se situa una cambra de
dimensions més grans de 4 metres per 3,50 metres de planta Barcelona-Sant Martí,
quasi circular, la qual estava destinada pròpiament a la funció Hipogeu de la Sagrera.
funerària. S’ha de fer constar que la morfologia i les dimensions
exactes de la cambra són desconegudes, ja que una petita part del lateral nord-est
d’aquesta cambra va ser escapçada durant els rebaixos efectuats per l’obra. No obstant
això, la trajectòria de la línia que conforma la planta de la cambra apunta cap a aquesta
morfologia circular. Pel que fa a la coberta, aquesta havia desaparegut a causa de
l’afectació produïda amb la construcció entre 1851 i 1854 de la línia fèrria que anava de
Barcelona a Granollers, i que discorria just per aquest punt.
L’hipogeu funerari de la Sagrera presenta tres moments d’ús clarament diferenciats.
Un primer moment d’ús col·lectiu, un segon moment d’ús múltiple i un tercer d’ús
individual. El primer moment es caracteritza per l’enterrament col·lectiu successiu dels
individus d’una mateixa comunitat. Aquests individus haurien estat enterrats gradualment
en el centre de la cambra, directament sobre el sòl. A mesura que l’espai es tornava
insuficient les diferents restes eren enretirades a banda i banda de l’eix principal, tot
alliberant l’espai central per al sepeli dels nous inhumats. El segon moment es destaca per
la necessitat de sepeli simultani de gran quantitat d’individus (més d’un centenar). En gran
part dels casos durant el procés d’excavació s’observaren signes evidents d’haver estat
enterrats embolcallats en alguna mena de mortalla funerària. S’ha de destacar que,
especialment en el cas d’aquest últim inhumat, l’aparença era la d’un individu arrossegat
fins a l’interior de la sepultura i deixat estès al mig de la cambra.
El material arqueològic recuperat a l’hipogeu funerari de la Sagrera és molt escàs.
Aquest es localitza a dos estrats diferents: el que engloba el primer nivell d’ús i el que
engloba el segon. El conjunt ceràmic està constituït per diversos fragments informes, en
molts casos de cocció reduïda, sense cap mena de decoració, i una ascla simple de sílex
blanc, sense cap tipus de retoc. El segon conjunt de materials fou dipositat
intencionadament entre els cossos inhumats del primer nivell d’ús, raó per la qual el
considerem com a aixovar. Està integrat per una dena de collaret i dos vasos ceràmics, a
més d’una altra ascla de sílex de les mateixes característiques que l’anterior. La dena és
de pedra blanca i presenta una morfologia perfectament circular, amb un petit forat al
centre. Pel que fa als vasos ceràmics, aquests són molt similars entre ells. Presenten una
morfologia hemisfèrica, amb les vores secants verticals, llavis arrodonits, panxes
convexes i fons també convexos. Cap dels dos no presenta cap mena de decoració. Al
terç superior del cos els dos vasos presenten un element prènsil en forma de llengüeta.

Totes les datacions es remeten al neolític final, situant el primer moment d’ús de
l’hipogeu entre el 2861 i el 2713 cal ANE. El segon moment d’ús es produiria entorn del
2883-2461 cal ANE, tot corresponent el darrer individu enterrat (tercer moment d’ús) al
2871-2640 cal ANE.
Hipogeu de la Vinya del Corb, Bassella (Alt Urgell)
Aquest hipogeu estava situat sobre la terrassa del
riu Segre al costat de la carretera C-14, en terreny
planer, al nord i a tocar l'àrea de descans de la
carretera, a uns 500 metres del llit del riu. Va ser
descobert en el transcurs d’unes obres públiques.
Formava part d'un assentament constituït per
diverses estructures excavades al subsòl, en total nou:
quatre forats de pal, dues estructures funeràries, dues
sitges i una estructura de combustió.
L'excavació parcial, doncs només es va excavar Bassella, Vinya del Corb.
la part de l'assentament afectat per les obres viàries, va
evidenciar la desaparició de l'antic nivell d'ocupació, segurament degut a l'arrasament pel
pas del temps. Els materials recuperats entre aquestes estructures: fragments d'argila
cuita, bases de molí i ceràmiques, indiquen la possible existència d'una zona habitada en
les proximitats.
La estructura funerària 1, tan sols contenia un individu inhumat, mentre que la
estructura 2 era col·lectiva. A l'extrem nord de la cambra funerària es detectaren diversos
ossos en reducció i sense connexió anatòmica, corresponents com a mínim a tres
individus, associats a un vas ceràmic. Al centre de la cambra hi havia un esquelet en
connexió anatòmica en decúbit lateral sobre el costat dret.
Les dues estructures funeràries comparteixen les següents característiques
morfològiques: disposaven d'un espai d'accés, d'un espai funerari i un sistema de
tancament. Els tres espais estaven situats a una mateixa cota de profunditat. Eren fosses
excavades en el sòl, de planta lleugerament ovalada i parets verticals. En un lateral i a
nivell del sòl de la base del pou d'accés, s'obria una cambra que quedava separada del
pou pel sistema de tancament compost per una banqueta i una llosa vertical.
La diferenciació més significativa entorn de les dues estructures és de dimensions.
La estructura 2 és molt més gran, tant la cambra funerària com el pou d'accés. Un altra
element diferenciador era la presencia d'un forat de pal dintre l'estructura 2, situat dins la
fossa del pou d'accés. Possiblement serviria per a sostenir un element senyalitzador de la
tomba.
L'estudi antropològic constata que tots els individus són masculins d'edat adulta.
Les successives reutilitzacions funeràries de la estructura 2 evidencien una pràctica
funerària continuada en el temps. La documentació d'un forat de pal dins de la pròpia
estructura funerària, podria destacar la necessitat de localització d'aquesta.
Les estructures funeràries presenten una tipologia que encaixa perfectament amb
les fosses de tipus hipogeu del període del bronze inicial. Entre els espais d'accés i el
funerari hi havia un sistema de tancament format per una banqueta d'argiles compactades
i una llosa vertical.
Els materials arqueològics són escassos, però es poden encaixar en el període del
calcolític-bronze inicial, amb un fragment de vas campaniforme d'estil pirinenc dintre d'una
estructura d’emmagatzemament. La data obtinguda per C-14 correspon al 3410 +- 50 BP,
i en línies generals entre el 2200 i el 1500 aC.
Antoni Mañé i Sabat
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